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nOhA cUsTOm mADe
sPeciALPRODUKTiOn

sLAnGeTYPe sTRåLRöR

Strålrör i komposit

Strålrör i mässing 
För vanlig brandpost

För brand-/brukspost som 

också ska användas till 

spolning

NOHA slangar är EN694 godkända. Alla slangar kan  
användas til söt- och saltvatten.

Val av strålrör beror på användningsområden för 
brandposten. Ska den användas i nödsituationer eller ska 
användas i dagligt bruk?

venTiL

Välj	mellan	1”	manuell	och	1“	automatventil.	 
En automatventil öppnas efter max två varv 
på slangrullen och garanterar vattentillförsel 
till strålröret.

Svart slange

Light slange

Röd slange

Standard NOHA brandslang. 

Textilförstärkt slang som är enklare 

att dra ut.

Anpassad för varmare länder.

vAnLiGA DimensiOneR  På sLAnGRULLe

Ø	x	A	(mm)

550 x 225

600 x 175

600 x 240

700 x 140

NOHA kan också leverera  

brandpost  med större  

dimensioner och längre slangar.

Slang
Skåp / Upphängning

Slangrulle

Strålrör

Ventil

Vi vet att standardlösningar inte passar 
alla projekt. Med egen fabrik och erfarna 
montörer och produktutvecklare kan vi 
lösa de utmaningar du har. 

Allt från små förändringar på standard-

mOnTeRinG / UPPhänGninG

TiLLBehöR

monterad på vägg

Levereras som standard 
med NOHA vägg-
fäste. 

monterad på svängarm

NOHA svängarm kan 
levereras för upphängning 
av brandpost på vägg, i 
skåp eller i nisch

monterad på golv

Rulle monteras ofta på 
golv när den levereras 
med stor slangdimension 
och lång slanglängd 

Välj mellan olika monteringsalternativ.

NOHA brandpost kan levereras med olika tillbehör för att täcka ett bredare behov. Ta gärna kontakt med din säljare för att hitta  
det bästa alternativet för just dig.

Speciellt praktisk när 
du ska använda den 
till rengöring på olika 
platser.

monterad på vagn

monterad i skåp*

Noha skåp som kan 
monteras höger eller 
vänsterhängda. 

För montering av 
fristående brandpost. Kan 
också levereras med skåp 
och ram för montering 
på golv 

fristående

isolert oppvarmet

NOHA skåp kan levereras 
isolerade och med värme 
för installation i kalla 
utrymmen.

skumtank

Skumtank kan monteras 
till brandpost. NOHA kan 
också leverera skåp med 
plats för skumtank.

Rammer

Ramar för infällning i 
vägg eller ramar för 
fristående brandposter 
och skåp.

*sKåP
Noha brandskåp för infällning eller montering på vägg.
Brandposten monteras på dörren som öppnar 180°, eller på svingarm i skåpet.

Vit RAL 9010

Röd, RAL 3001

Grå, RAL 1234

Ljus grå, RAL 123

Slipat stål finish

Valfri RAL ____

skåp färg/ finish

795 x 795 x 110

795 x 795 x 180

695 x 695 x 160

1105 x 795 x 230

795 x 1105 x 230

skåp dimension

Galvaniserad stål

Rostfritt stål

materiale skåp

produkter till brandposter designade helt 
för dina behov. 

Med kort väg från beställning till  
produktion och leverans har du möjlighet 
att påverka hur din produkt ska se ut. 

Du bestämmer själv material, funktioner  
och montering och NOHA ser till att 
kvaliteten är hög och att din brandpost 
uppfyller de regler som gäller. 
Ta kontakt med din säljare för mer infor-
mation om våra custom made produkter.


